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• Prezentacijos tikslas – pažvelgti į el. ryšių reguliavimo
kaitos procesą, akcentuojant galimybes prie šio proceso
prisidėti ir daryti jam įtaką.
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TSM (Žemyno ryšių infrastruktūra)
• EK pristatė projektą 2013-05.
• TSM reglamentas priimtas 2015-11-25.
• Po diskusijų ES institucijose liko – tinklų neutralumo ir
tarptinklinio ryšio nuostatos – į tai galima žvelgti kaip į
mūsų visų indelį ir pasiektą rezultatą.
• Dar liko patvirtinti:
•
•
•
•
•

Tinklų neutralumo įgyvendinimo gaires dėl NRI galių iki 2016-10 (BEREC),
Sąžiningo naudojimosi tarptinkliniu ryšiu taisykles (EK),
Papildomų mokesčių naikinimo tvarumui užtikrinti iki 2015-12-15 (EK),
Didmeninių kainų peržiūra iki 2015-11-29 (EK),
BEREC skelbs viešas konsultacijas.
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Bendroji skaitmeninė rinka (DSM) 2015
• 2015-05 EK pristatė DSM strategiją. EK Prezidentas
Ž. K. Junkeris, viceprezidentas A. Ansipas ir eurokomisaras G.
Oettingeris palaiko šią iniciatyvą.
• DSM strategijos uždaviniai:
• 1) didesnės vartotojų ir įmonių galimybės visoje Europoje gauti
skaitmenines prekes ir paslaugas;
• 2) tinkamos sąlygos skaitmeniniams tinklams ir novatoriškoms
paslaugoms klestėti;
• 3) maksimalus skaitmeninės ekonomikos augimo galimybių
panaudojimas.
• DSM bus ne tik el. ryšių sektoriaus priemonių rinkinys, bet
apims ir bus derinamas su audiovizualinės, autorių teisių
srities nuostatų pakeitimais.
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DSM 2015
• REFIT programa 2015-05 skirta geresniam reguliavimui
- numatytos skaidrumo, konsultavimosi, poveikio
vertinimo priemonės.
• Iš esmės teisės aktų priėmimo procedūros nesikeis,
tačiau:
- bus daugiau sektinų datų – iki kada apteikti savo
nuomonę ir pan.
- esminės diskusijos ET tarp nacionalinių, EP atstovų ir
EK atstovų.
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DSM 2015
• EK iki 2015-12-07 vykdė viešąjč konsultaciją dėl el. ryšių
reguliavimo peržiūros (DSM):
- Nuomonę galėjo pateikti visi pageidaujantys.
- RRT šiame procese dalyvavo per BEREC –
dokumentai pateikti EK 2015-12.
- Savo nuomonę viešosios konsultacijos metu pateikė
SM.
• Neoficialios žinios – EK pasiūlymo dėl el. ryšių
reguliavimo paketo peržiūros laukiame 2016-05.
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DSM 2016
• Rinkos dalyviai savo nuomonę gali teikti:
- viešųjų konsultacijų metu;
- susitikimų su EK atstovaismetu ;
- per lobistus ir asociacijas;
- per nacionalines institucijas.
• Pozicijų rengimas, kaip t. a. projektas pakliūna į ET:
- Pirminė pozicija LINESIS – SM, suinteresuotos institucijos ją
derina.
- ET diskusijų metu vyksta ir neoficialūs pokalbiai dėl nuostatų.
- Chaotiškiausias momentas, artėjant prie susitarimo ‒ trilogai tarp
PIRM šalies, EP ir EK atstovų.

• Tarnybai svarbu turėti ne tik statistiką, bet ir rinkos dalyvių nuomonę
siekiant pateikti objektyvią nuomonę BEREC, bendraujant su EK ar
atstovais ET.
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Dėkoju už dėmesį!
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